EXEMPLU DE CALCUL - SPONSORIZARE
Determinarea facilității fiscale maxime:
Cifra de afaceri (total venituri) = 200.000 lei
Cheltuieli totale = 160.000 lei, din care SSS
lei cheltuieli de sponsorizare
Profitul brut impozabil = 200.000 – 160.000
+ SSS = 40.000 + xxx lei
Impozit pe profit = (40.000 + SSS) x 16% =
6.400 + SSS x 16% lei
Limite maxime ale facilității fiscale:
1. 3 la mie din cifra de afaceri = 3/1.000 x
200.000 = 600 lei
2. 20% din impozitul pe profit datorat =
1.280 + 20% x SSS x 16% = 1.280 + SSS
x 3,2% lei
În concluzie, suma de la pct. 1 este mai mică
decât suma de la pct. 2, astfel că, pentru a proteja compania de orice cheltuială suplimentară, suma maximă care poate fi direcționată
este de 600 lei.
Regim fiscal și contabil (pe datele din
exemplu de calcul):
Cifra de afaceri (total venituri) = 200.000 lei
Cheltuieli totale = 160.000 lei, din care 600
lei cheltuieli de sponsorizare
Profitul brut impozabil = 200.000 – 160.000
+ 600 = 40.600 lei
Impozit pe profit = 40.600 lei x 16% = 6.496
lei
Limite maxime ale facilității fiscale:
1. 3 la mie din cifra de afaceri = 600 lei
2. 20% din impozitul pe profit datorat =
1.299,2 lei

Regimul fiscal comparat:
1. compania acordă o sponsorizare de 600
lei
Cheltuielile de sponsorizare (600 lei) se
scad din impozitul pe profit datorat (6.496
lei), rezultând un impozit pe profit de achitat de 5.896 lei. Efortul financiar total este
de 6.496 lei = 600 lei + 5.896 lei
2. compania NU acordă o sponsorizare de
600 lei
Cheltuieli totale sunt de 159.400 lei,
profitul brut impozabil este 40.600 lei =
200.000 – 159.400, rezultând un impozit
pe profit de achitat de 6.496 lei = 40.600
lei x 16%. Efortul financiar total este de
6.496 lei.
3. Concluzie: Impactul asupra chetuielilor
totale (fiscale și de exploatare) este nul.

IMPORTANT:
1. Sumele acordate ca donații NU
sunt cheltuieli deductibile fiscal,
nu fac obiectul acestei facilități.
2. Sponsorizarea trebuie să fie
inregistrată în contabilitate în
anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior momentului plății efective a impozitului)
3. Companiile au dreptul să acorde sponsorizări și peste limitele
menționate mai sus, dar pentru
suma ce depășește limita indicată
se plătește impozit pe profit.

